
Varför man till och med kan  
överväga att låna mera pengar  
fast räntan är 4 %!
Fastighetskrönikan är tillbaka med tankar kring ökande 
räntor som för tillfället tycks vara ett stort diskussions-
ämne runt många bord på Åland. När det gäller bostäder 
är det ofta frågan om större penningbelopp, för många 
kanske vårt livs största affär. I många fall upplever jag 
dock att man inte nyttjar detta kapital överhuvudtaget 
alternativt väldigt lite.

Ditt hus, din aktielägenhet, din åker eller din skog kan 
vara en guldgruva bara du vet hur du kan använda utrym-
met, d v s skillnaden mellan det nuvarande marknads-
värdet och ditt återstående lån. Ditt objekt kan alltså 
utgöra kapital som kan jobba för dig med hjälp av andra 
fastighetsinvesteringar.

Många ålänningar går med tankar om 
att någon gång investera i en fastighet, 
en placeringsbostad eller något annat av 
våra investeringsobjekt. 

Vi får varje vecka frågor om ämnet, hur man ska tänka, 
räkna och resonera.

Om man funderar över att köpa ett investeringsobjekt är 
det största misstaget dessvärre att man aldrig kommer till 
skott. Det näst största misstaget när man väl tar steget är 
att man låter budgeten i alltför stor utsträckning begränsa 
köpet. Pengarna finns kanske nämligen redan i ditt eget 
hus eller hos någon annan ute på marknaden om objektet 
är tillräckligt bra.

I många fastigheter parkeras ofta pengar som inte ger 
intäkter och här kan du få en fördel genom att använda 
outnyttjat kapital och sätta pengarna i rullning. Du köpte 
kanske ditt hus för 10 år sedan för 250 000 € och har kvar 
ett bostadslån om 100 000€, d v s det finns en marginal 
om 150 000€ som du delvis kan använda för en ny och 
kompletterande investering.

Ännu bättre, om huset du köpte idag är värt 275 000 € 
och bankens belåningsgrad är 75 % kan du ha drygt  
100 000 € outnyttjat i ditt hus. Dessa pengar går att 
använda.

Oberoende om du ska sälja eller bo kvar kan vi skapa 
medel med hjälp av din bostad som istället för att vara 
outnyttjade kan jobba för dig. Din nya investeringsbostad 
kan nyttjas som säkerhet för ditt lån tillsammans med 
outnyttjade medel i din nuvarande bostad.

Även om du har tillgång till eget kapital, betänk då följan-
de. Om man köper en investeringsbostad utan banklån för 
100 000 € med en årlig hyresintäkt om 7 000 € och ett 
bostadsvederlag om 1 200 € per år är överskottet 5 800 
€ per år, d v s avkastningen (före skatt) är 5,8 % av insatt 
kapital.

Många oroar sig också för stigande  
räntor, men det behöver inte vara så illa.

Om du utöver ditt eget kapital tar ett lån på ytterligare  
100 000 € med 4 % ränta är din räntekostnad 4 000 €  
per år. Nu har du i vårt exempel hela 200 000 € att 
investera för, vilket ger dig dubblerad hyresinkomst om 
totalt 14 000 €, eftersom du med mer pengar kan köpa 
fler bostäder.

Vederlaget är med två bostäder nu totalt 2 400 € och rän-
tekostnaden 4 000 €. Överskottet på själva investeringen 
blir totalt 7 600 € och du satte fortfarande endast in 100 
000 € i egna pengar, vilket ökar din avkastning till 7,6 % 
(fast räntan på lånet är 4 %).

Med hjälp av denna hävstång bestående av ett 4%-lån och 
eget kapital ökade vi avkastningen från 5,8 % till 7,6 %.

Ämnet är brett och exemplen många, tveka därför inte att 
höra av dig till oss så tittar vi på just din situation och hur 
vi kan guida och hjälpa dig på bästa sätt i jakten på din 
nästa investering. Vill du rent av veta om du har investe-
ringsutrymme i din nuvarande bostad? 

Gå in på https://lyyski.ax/fastig-
hetsvardering och ta reda på  

vad ditt objekt är värt idag!
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